2

2. sektion

9. oktober 2018

Massage for krop og sind
Body SDS er
både terapi og
massage. En ny
klinik er åbnet i
Lyngby
Af Pernille Borenhoff

VELVÆRE En gammel drøm
om at vende tilbage til Lyngby
er gået i opfyldelse for de to
gamle venner Kasper Nørr og
Markus Philip. Sammen har de
åbnet klinikken Lyngby Kropsterapi på Jernbanevej, hvorfra
de tilbyder Body SDS-behandlinger.
Begge er autoriserede behandlere, der har gennemført
den 3-årige uddannelse i Body
SDS. En uddannelse, hvor eleverne bliver undervist i at afhjælpe klienters fysiske skavanker, indre fysiske gener og
psykiske problemer som stress
og bekymringer.
Body SDS er ikke wellness
og heller ikke massage i traditionel forstand, siger Kasper
og Markus. Til gengæld lover
de, at der efter behandlingerne er en stor grad af ro i krop
og sind, og at virkningen holder længere end traditionel

FAKTA

Adm. direktør i Lyngby-Taarbæk Vidensby Caroline Arends har fået nyt job og stopper med udgangen af oktober.

"Fælles for mange af klienterne er, at de tit stille meget høje krav til sig selv og omverdenen," siger
Kasper Nørr og Markus Philip, der tilbyder Lyngby Kropsterapi, hvorfra de tilbyder Body SDS-behandlinger. Foto: Pernille Borenhoff

massage.
"Det er en holistisk behandling, hvor vi ser på det hele
menneske. Jeg er meget betaget af de sammenhænge, der
er mellem krop og sind og ﬁnder det meget inspirerende at
være en del af mine klienters
udvikling," siger Markus.
Både han og Kasper har lavet et større karriereskift, inden de kunne kalde sig autoriserede Body SDS-behandlere.
Kasper er uddannet i Irma
og mange kender ham måske
fra de 7 år, hvor han var ansat i
Irma på Lyngby Hovedgade.
Markus er uddannet el-installatør. Begge har de trænet i

Body SDS
- Body Self Developments System.
- grundlagt i København i slutningen af
1940’erne af Erland
Hartung
- hjælper via pulserende massage, organmassage, ledbevægelser og -frigørelser, zonetryk, åndedrætsteknikker og
samtale klienten med
at overkomme fysisk,
psykisk eller mental
udfordring

DøDe
Vores elskede mor, mormor og farmor

Ketty Irene Laursen
* 3. november 1933 † 2. oktober 2018

Bagsværd Vægtløftningsklub,
og det var her, at de for 18 år
siden mødte hinanden.
"Efter en periode med stress
og en diskusprolaps ﬁk jeg
kendskab til Body SDS og blev
så optaget af det, at jeg besluttede mig for at skifte spor og
tage uddannelsen," siger Kasper.
Han øvede sig på Markus,
som også blev så betaget af systemet, at han kvittede et job
som projektleder for at hellige
sig Body SDS og sin egen personlige udvikling.
Stress og perfektionisme
Klienterne kommer med
mange forskellig symptomer.
Og alligevel er der ifølge de to
en fællesnævner.
"Fælles for mange af klienterne er, at de tit stiller meget
høje krav til sig selv og omverden, og har svært ved at ﬁnde
et ”rum” til sig selv hvor de ikke skal præstere. Og det giver
kropslige symptomer," siger
Kasper.
Så har man ondt i ryggen,

hovedpine, en skulder og nakke der værker eller andre skavanker, så er der ifølge Markus
og Kasper hjælp at hente i Body SDS.
"Body SDS ser på det hele
mennesker, hvor man kombinerer pulserende massage,
ledfrigørelser og zonetryk
med samtale. Ikke sådan at
forstå, at man skal tale om sine
problemer. Nogle kommer og
får et quick ﬁx, hvis de har
hold i nakken og hurtigt skal
reddes. For andre er det et længere forløb, hvor den samtalebasereder terapi indgår i behandlingsforløbet," siger Markus. Og suppleres af Kasper
"Jeg er meget betaget af de
sammenhænge, der er mellem
krop og sind og ﬁnder det
dybt inspirerende at kunne
hjælpe andre mennesker til et
bedre liv, fysisk, psykisk og
mentalt," siger Kasper.
Læs mere om den nye klinik
på
www.lyngby-kropsterapi.dk

Caroline Arends stopper
som direktør i
Lyngby-Taarbæk Vidensby
Efter seks og et halvt år som adm. direktør for Lyngby-Taarbæk Vidensby stopper Caroline Arends ved udgangen af oktober. Hun har takket ja til en stilling
i Danske Bank
Af Signe Steffensen

VIDENSBY Den 19. september
2012 var der inviteret til reception i Vidensbyen. Det var den
officielle indvielse af det nye
sekretariat og en anledning til
at møde bestyrelsen og ikke
mindst den nyansatte direktør
Caroline Arends.
Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby blev stiftet primo 2012 og visionen var at
skabe en attraktiv, grøn videns- og handelsby, hvor virksomheder, kommune, uddannelses- og forskningsinstitutioner, almene boligselskaber
og handelsliv skulle arbejde
sammen om at gøre LyngbyTaarbæk til en af Nordeuropas
universitetsbyer.
Store ambitioner at løfte
for det lille sekretariat. Men

Caroline Arends har fra dag ét
sparket al skepsis til hjørne. I
stedet har hun med smittende
optimisme og en sjælden evne
til at etablere partnerskaber
været en nøgleﬁgur i Vidensbyens udvikling.
Da hun sin tid greb mikrofonen for at præsentere sig
selv og det nye sekretariat sagde hun afslutningsvis:
"Der er folk, der spørger
mig, om projektet ikke er lige
lovlig optimistisk, og om vi ikke har taget munden for fuld.
Til dem kan jeg kun sige – bare
vent og se.”
Hvorefter hun trak i arbejdstøjet og gik i gang
For selvom der allerede var
etableret en række netværk, da
Caroline Arends tiltrådte som
direktør i Vidensbyen, så skulle, der også helt bogstaveligt
bygges en organisation op.

er stille sovet ind
Familien
Bisættelsen finder sted fra Christianskirken i Lyngby
torsdag den 11. oktober kl. 11.00

Vores kære mombe

Else Danielsen
* 19. maj 1932 † 4. oktober 2018
er stille sovet ind
Henriette og Anton
Bisættelsen har fundet sted

Vores elskede mor,
svigermor, farmor, mormor og oldemor

Jytte Johansen

Min elskede hustru
Vores kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor

* 12.6. 1935 ✝ 29.9. 2018

Jytte Yellva Jensen

”Det var også noget med at
køre i Ikea og købe skriveborde, skaffe kuglepenne og få
trykt brevpapir. På den måde
var vi jo en startup-virksomhed,” siger Caroline Arends.
Siden dengang i 2012 er sekretariatet udvidet, så der i
dag er ﬁre fastansatte, mens
antallet af netværk er vokset
fra fem til syv, og i dag tæller
170 deltagere. Vidensbyen har
i dag 84 medlemmer, der samlet set repræsenterer 22.000
medarbejdere.
Så der er vægt bag, når Caroline Arends siger, at Vidensbyen har fået lov til at vokse sig
stor og stærk.
Men hun understreger også, at det ikke er noget, der
kommer af sig selv.
”Hvis man spørger mig,
hvad man skal kunne i den her
stilling, så er der både den udadvendte netværksdel, hvor
man skal kunne tale med
mange forskellige typer af
mennesker, knytte partnerskaber og arrangere events og
konferencer. Men samtidig er
der også rigtig meget rugbrødsarbejde, så man skal være indstillet på begge dele,” siger Caroline Arends og fortsætter.
”Jeg har lært så meget af at
være i Vidensbyen. Initiativet
har dannet skole og inspireret
så mange andre byer og områder. Det er helt unikt det der er
i Lyngby-Taarbæk. Alle der arbejder med byudvikling i Danmark ved hvad Vidensbyen er,
og det er summen af alles bidrag, for Vidensbyen har en
fantastisk bestyrelse og nogle

meget engagerede medlemmer. Og jeg vil selvfølgelig
fortsat følge udviklingen med
stor interesse.”

Nye udfordringer
Caroline Arends fratræder sin
stilling med udgangen af oktober måned.
”Jeg har takket ja til en stilling i Dansk Bank Group Development som Partnership Engagement Manager – både
med fokus på Danmark og de
andre nordiske lande.
Som led i Danske Banks
Nordic Integrator strategi etableres et nyt team med fokus
på strategiske partnerskaber.
Initiativet er etableret med
henblik på at skabe vækst via
kommercielle partnerskaber
samt udvikle nye produkter og
services til kunderne i samarbejde med Fintech virksomheder og startups.”
Om end med beklagelse har
bestyrelsesformand i Vidensbyen og universitetsdirektør
på DTU Claus Nielsen takket
Caroline Arends for det gode
samarbejde og den store og
dedikerede indsats, hun altid
har ydet som direktør for Vidensbyen. Formanden og bestyrelsen ønsker Caroline
Arends al held og lykke med
det nye, hun skal i gang med.
Bestyrelsen vil med det
samme gå i gang med at ﬁnde
en ny adm. direktør.
Afskedsreception for Caroline Arends ﬁnder sted mandag d. 5. november kl. 15-17
hos DTU Science Park, Diplomvej 372, Foyeren, 2800 Kgs.
Lyngby.

født Berthelsen

Familien

* 10. februar 1926 ✝ 24. september 2018

Bisættelsen har fundet sted

På familiens vegne
Aksel, Anne og Tine
Vores kære

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Kirsten Møller
* 11. april 1926

† 2. oktober 2018

Kirker

er stille sovet ind
På familiens vegne
Leif, Elsa, Ulla og Margit

Gudstjenesteliste for Lyngby-Taarbæk søndag 14. oktober 2018.

Bisættelsen finder sted fra Lundtofte Kirke
fredag den 12. oktober kl. 13.00

20. s. e. trinitatis

En stor tak for god og kærlig pleje til personalet på
Plejecenter Bredebo

Lyngby kirke
kl. 10.30 Julie K. Goldschmidt
Christianskirken
kl. 10.00 Eva Borbye Pedersen
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kl. 10.00 Søren Hermansen
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kl. 10.00 Inge Nelson
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• Pr o f e s s i o n e l r å d g i v n i n g
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• Økonomisk bevidst
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Lundtofte kirke
kl. 10.30 Mette Enevold

Geels Kirkesal
kl. 10.30 Christine Bech/
Brunch
Taarbæk kirke
kl. 10.30 Nils Wildschiødtz
Hansen
Stengård kirke
kl. 10.00 Ove Winther
kl. 17.00 Ove Winther/
Aftengudstjeneste
Lyngby Baptistkirke
kl. 10.30 Rikke Nilsson/
Brunch

Lyngby Frikirke		
-----Skt. Knud Lavard
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Skt. Knud Lavard
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